
Ambulantný predaj požívatín

Pri  schvaľovaní  mobilných  zariadení  na  predaj  potravín  a  prípravu  a  predaj  hotových 
pokrmov a nápojov sa postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 
z 29. apríla 2004 o hygiene potravín Príloha II,  Kapitola III – Požiadavky na pojazdné a/alebo 
dočasné  priestory  (ako  napríklad  stany,  trhové  stánky,  pojazdné  predajné  vozidlá),  priestory 
využívané ako súkromný obytný dom, ale kde sa pravidelne pripravujú potraviny na uvedenie na trh 
a predajné automaty.

Súčasne sa postupuje pri  schvaľovaní  ambulantného predaja  aj  podľa Výnosu MP SR a 
MZ SR z  12.apríla  2006 č.  28167/2007 –  OL,  ktorým sa  vydáva  hlava  Potravinového  kódexu 
Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie 
potravinárskych prevádzok a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a 
na priame dodávanie malého množstva potravín § 14 Stánkový predaj a iný ambulantný predaj 
potravín.

V nadväznosti na uvedené možno vykonávať predaj potravín, hotových pokrmov a nápojov 
len  na  miestach,  kde  je  zabezpečená  pitná  voda,  likvidácia  odpadu  (tekutý  alebo  pevný),  WC 
pre zamestnancov prevádzkujúcich jednotlivé potravinárske zariadenie, WC pre návštevníkov.
Záchody pre zamestnancov musia byť dostupné vo vzdialenosti do 100 m a musia byť oddelené od 
záchodov pre kupujúcich.

Ak sa v týchto stánkoch predávajú na priamu spotrebu napríklad nealkoholické nápoje a 
hotové pokrmy, záchody pre kupujúcich musia byť vo vzdialenosti do 100 m.
Pri  predaji  potravín,  hotových pokrmov a nápojov sa môžu na trh  uvádzať len také  potraviny, 
hotové pokrmy a nápoje, ktoré sú zdravotne bezpečné, kvalitné a známeho pôvodu.
Prípravu  hotových  pokrmov,  resp.  pokrmov  rýchleho  občerstvenia  možno  vykonávať 
z predpripravených  potravín  alebo  z  polotovarov.  Príprava  polotovarov  (vrátane  predprípravy 
potravín  –  umytie,  opracovanie,  naporcovanie  a  pod.)  musí  byť  realizovaná  v účelovej 
potravinárskej  prevádzke,  kde sú vytvorené  hygienicky vyhovujúce  podmienky s  požadovaným 
technologickým  zariadením  a  sú  na  danú  činnosť  schválené  príslušným  regionálnym  úradom 
verejného zdravotníctva.

Pokrmy a nápoje možno podávať alebo baliť len do jednorázových zdravotne bezpečných 
obalov, tanierov a pohárov.

Pracovníci,  ktorí  manipulujú  s  potravinami,  hotovými  pokrmami  a  nápojmi  musia  mať 
potvrdenie  o  zdravotnej  spôsobilosti  a odbornú  spôsobilosť  podľa  Vyhlášky  Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných 
ochorení.

Stánok na krátkodobý predaj musí byť posúdený orgánom verejného zdravotníctva podľa 
§ 13 ods.4 písm.a) a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia.

Rozhodnutie  k návrhom  na  uvedenie  priestorov  potravinárskej  prevádzky  vydáva 
na požiadanie fyzickej osoby ( podnikateľa ) alebo právnickej osoby orgán verejného zdravotníctva 
podľa miesta jej trvalého bydliska, alebo podľa miesta umiestnenia posudzovaného potravinárskeho 
zariadenia podľa § 13 ods. 4 písm.a) zákona č. 355/2007 Z.z. v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov.

Ten, čo zabezpečuje hromadnú akciu (trhy, jarmoky, folklórne slávnosti, športové podujatia 
a iné)  jej  organizátor  musí  písomne  oznámiť  príslušnému  regionálnemu  úradu  verejného 
zdravotníctva  organizovanie  predaja  potravín,  hotových  pokrmov  a nápojov  podľa  §  52  ods.  1 
písm. n)  zákona  č.  355/2007  Z.z.  a súčasne  predložiť  zoznam  účastníkov  konania  a meno 
pracovníka zodpovedného za konanie hromadnej akcie.


